
 
 

 

 

 

 

GUIA DO ALUNO/FAMÍLIA 

CICM 

 

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você 

estará fazendo o impossível!” 

São Francisco de Assis 

 

RETORNO ÀS 

ATIVIDADES 

ESCOLARES 

PRESENCIAS 

(HÍBRIDO), NO 

CONTEXTO DA 

PANDEMIA DO 

COVID-19 



 
 

 

 
 

AOS PAIS E OU RESPONSÁVEIS 

 

Temos trabalhado muito para dar os toques finais no retorno seguro aos 

nossos alunos por meio do aprendizado híbrido e estamos ansiosos para vê-los 

aqui em Setembro/2021!  

Para as famílias cujos alunos participarão de instrução híbrida, incluímos 

informações e lembretes para ajudá-lo a se preparar para os primeiros dias de 

aprendizagem presencial neste ano letivo. 

Adotamos a providência de elaborar o Guia do aluno/família para 

melhor instruí-los. O apoio de todos é fundamental para o sucesso desta nova 

etapa. Mantenha-se conectado conosco.  

Mais do que nunca, a parceria entre família e escola deve ser 

fortalecida. 

A avaliação diária para os sintomas da doença é de fundamental 

importância para a segurança de todos. Por favor, não deixe de se 

comprometer quanto a esse importante aspecto. 

Por fim, esclarecemos que o ensino presencial é insubstituível. Todavia, 

o retorno é facultativo.  

Se for considerado manter seu filho (a) em casa por mais tempo, é 

necessário que haja clareza quanto a isto, a fim de que possamos nos 

organizar para dar continuidade à educação de seu filho (a), sem perda de 

qualidade. 

Toda a Paz e Todo o Bem! 

“Levamos a Deus um coração tanto mais puro, quanto mais despojado de si.” 

Me. Catarina 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Cronograma de ações principais do COLÉGIO 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA para o retorno das aulas 

presenciais (híbrido):  

 De acordo com o Plano Institucional Sanitário, seguem as Estratégias 

de Ação para o retorno das atividades presenciais. 

 

1.1 Será adotado pela Instituição de ensino o modelo Híbrido, 

que consiste na oferta de atividades presenciais intercaladas 

com atividades remotas, em sistema de rodízio de grupos. 

 

1.2  Ressalta-se que os alunos pertencentes ao grupo de risco e 

docentes maiores de 60 anos, com comorbidade e sem o 

esquema de vacinação completo, não devem realizar 

atividades presenciais.  

 

1.3 As Estratégias de Ação para o retorno das atividades 

presenciais encontram-se ativas e posicionadas para que 

haja produtividade e segurança para toda a comunidade 

escolar, sem prejuízo do atendimento às especificações, 

distanciamento e metragem preconizados de acordo com o 

protocolo sanitário. 

 

Operacionalização para o Padrão de Limpeza de áreas 

administrativas e de ensino para o enfrentamento do COVID-19 

 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8.414, e Plano Minas Consciente. 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR 
 

➢  Todas as atividades de limpeza e desinfecção de superfícies e 

ambientes serão descritas em Procedimento Operacional Padrão 

(POP) e seguidas por todos os funcionários, para sua execução.  

 A equipe Pedagógica e Administrativa do Colégio seguirá os protocolos 

e regras de comportamento para os profissionais, professores e alunos, 

de acordo com o Protocolo Municipal nº 8414. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

ORGANIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA PARA AS AULAS 

PRESENCIAIS- ENTRADA, SAÍDA E PERMANÊNCIA  
 

➢ Estabeleceremos uma escala de entrada e saída de alunos e de 

utilização dos espaços comuns de forma fracionada, evitando 

aglomerações nos portões da escola, de acordo com o “Plano 

Institucional de Segurança”, respeitando os horários, intervalos, 

regras para o uso do pátio, alimentação, utilização de sanitários, 

bebedouros, práticas de esportes, definição de práticas de 

contingenciamento para casos suspeitos e/ou confirmados de 

COVID-19 entre alunos e funcionários docentes e não docentes 

incluindo possíveis surtos;  
 

➢ Sinalizaremos rotas dentro da escola para minimizar as chances de 

contato entre os alunos.  

 

➢ Ficarão disponíveis em locais visíveis, comunicados de medidas 

protetoras tais como: imagens sobre a transmissão do vírus, 

adequada higienização das mãos, etiquetas de tosse espirro, uso 

obrigatório de máscara e distanciamento social.  
 

➢ Será considerada para utilização das salas de aulas e outros 

ambientes similares, a metragem de 01 aluno a cada 2,5 m e 

demarcaremos as posições nas salas de aula, respeitando o 

distanciamento mínimo de 1,5 m entre os alunos. 

 

FAMÍLIA E ALUNOS  
 

➢ QUAIS SERÃO MEUS DEVERES DIANTE DESTE CONTEXTO? 

 
O apoio decidido, a colaboração e a formulação de parcerias, têm 

se revelado fator importante para que se ultrapasse esse quadro de 

difícil compreensão. O processo de retomada das aulas presenciais, 

ainda que de forma híbrida, será tanto mais bem sucedido, quanto 

maior o engajamento das famílias. 

Neste sentido, é recomendável que cada família, diariamente 

observe os itens a seguir: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

➢ Diariamente, antes de encaminhar seu filho (a) à escola, verifique a 

temperatura. Se estiver acima de 37,5º, ou se constar algum sinal da 

doença, não o encaminhe. Busque orientação médica; 

 

➢ Organize e higienize a mochila e outros materiais que fiquem 

expostos em sala de aula; 

 

➢ Se seu filho (a) teve contato próximo com um portador de Covid-19, 

ele não deve ir à escola. Neste caso, comunique à direção da escola. 

 

➢ Converse com seu filho (a) sobre os cuidados a serem tomados na 

escola. As crianças podem ser aconselhadas a:  

 

• Lavar e desinfetar as mãos com mais frequência, 

• Manter distância física dos outros alunos, 

• Usar a máscara corretamente e o elogie quando o fizer, 

• Não compartilhar objetos com outros alunos, incluindo garrafas de 

água, dispositivos, instrumentos de escrita e livros. 

 

➢ Explique para seu filho (a) sobre como a escola será diferente (por 

exemplo, carteiras distantes umas das outras, professores mantendo 

distância física, possibilidade de permanecer em sala de aula para o 

lanche). 
 

➢ Os alunos terão lugares fixos para assistirem as aulas. Não será 

permitida a mudança de sala de aula durante o dia escolar, as 

carteiras ficarão organizadas na mesma direção e não uma de frente 

com à outra. 
 

➢ Não será permitida a entrada de voluntários, convidados externos e 

pais/ responsáveis, na escola. Apenas quando for inevitável e 

conforme a avaliação da direção escolar, seguindo as orientações do 

Protocolo Sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

➢   Os alunos serão instruídos, assim como, os funcionários, docentes 

e não docentes, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, (trazer 

01 máscara de reserva), realizar a troca sempre que estiver úmida ou 

quando necessário.  

 

➢ Ficar atentos no comportamento de seu filho (a), mudanças como 

choro ou irritação, preocupação ou tristeza excessiva, comer ou 

dormir pouco, dificuldade de concentração, que podem ser sinais de 

que ele (ela) esteja lutando com estresse e ou ansiedade. 
 

 

➢ Cada aluno deverá trazer sua garrafinha de água, para uso individual 

e NÃO será permitido trazer brinquedos de casa para a escola. 

 

➢ Não deverão ser compartilhados materiais escolares, objetos de uso 

pessoal e alimentos entre os alunos. Os materiais escolares deverão 

ser de uso individual. 

 

➢ Se seu filho (a) utiliza o transporte escolar como: ônibus, vans ou  

recebe carona(carro de passeio), favor orientá-lo ao uso da máscara 

durante todo o trajeto até a escola. 
 

 

LEMBRE-SE: Você pode ser um modelo para o seu filho (a), 

praticando o autocuidado. 

  

A direção é mais importante do que a velocidade!  

“Juntos, somos mais fortes!” 

“Concedei-nos que a Vossa palavra possa penetrar profundamente no nosso coração.”        

Me. Catarina 

São Lourenço, 17 de agosto de 2021. 

 

                                                             Diretoria- CICM 

 

 

 


